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Задатак 1 
 

Нови угоститељски објекат планира да у понуди има две врсте кафе: espresso и 

обичну/домаћу кафу. Продајна цена espressа је 60 динара, а обичне/домаће кафе 40 динара. 

Подаци о амортизацији, каматама, трошковима експлоатације и годишњој производњи 

дати су у следећој табели:  

 

Елементи Обична кафа  Espresso  

Годишња амортизација 5.950,00 85.000,00 

Годишњи износ камата на 

просечно уложени капитaл 5.300,00 21.250,00 

Годишњи трошкови 

експлоатације* 52.500,00 90.000,00 

Број произведених јединица 

годишње 8.500,00 10.900,00 

 

Потребно је одредити јединичну цену коштања и извршити оцену инвестиционих алтернатива, 

узимајући у обзир укупне приходе по инвестиционим алтернативама.  

 

Задатак 2 
 

Фабрика за прозводњу тестенина производи три врсте производа: коре, макароне и 

шпагете. Производња ових производа дата је у следећој табели.  

Koличина (паковања) 
Koрe Makaрoнe Шпагете 

24.610,00 96.000,00 18.000,00 

 

Набавна вредност ваљка за коре износи 288.000 дин, век употребе је 5 година. Набавна 

вредност машине за макароне и шпагете износи 1.024.000, и стопа амортизације за ову 

машину је 25%. Инвестиције износе:  

 

Инвестиције Koре M & Ш 
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182.400,00 568.320,00 

 

У трошкове експлоатације улазе: трошкови рада координатора производње, чија је нето 

годишња плата 200.000 и трошкови два радника у производњи чија је нето годишња плата 

120.000, трошкови пореза и доприноса су 30% бруто зарадe; трошкови материјала  7 

дин/кг кора, 6 дин/кг макарона, 6,5 дин/кг шпагета. Остали трошкови (варијабилни 40%, 

фиксни трошкови 60%) износе за коре 70.000, за макароне 95.000 и шпагете 90.000 динара.   

Уколико је продајна цена kора 25,00 дин/кг, макарона 19,75 дин/kг  шпагета 29,75 дин/kг, 

израчунати јединичну цену коштања сваког производа, преломну тачку 

рентабилности и бруто добит коју доноси сваки производ. 

Задатак 3 
 

Предузеће „Прим“ уводи нови производ (поклон картице). Предузеће планира да отвори 

115 малопродајних објеката на територији Републике Србије, и пројектовано је да 

просечан број продатих картица у једном малопродајном објекту 277. Пројектована 

продајна цена картице је 300 динара.  

Просечни трошкови инвестиција би износили 440.000 динара годишње.  

Набавна вредност опреме износи 2.000.000 динара са роком експолоатације од 5 година. У 

трошкове експлоатације улазе: трошкови рада менаџера продаје, чија је нето месечна 

плата 50.000,00 динара и трошкови рада 3 продавца, чија је фиксна месечна плата 

20.000,00 динара и 20 динара по продатој картици. Порези и доприноси износе 30% бруто 

зараде. Трошкови материјала по картици износе 50 динара. Остали трошкови (варијабилни 

трошак): трошкови провлачења картице на терминалу по 1 провлачењу износе 40 динара. 

Остали трошкови (фиксни трошкови): пројекција трошкова горива и енергије на 

годишњем нивоу 489.366,00, пројекција трошкова производних услуга (птт услуге, услуге 

одржавања, закупнина, рекламе и пропаганде) 1.647.000,00 динара, пројекција годишњих 

нематеријалних трошкова и пореза 403.496,00 динара. 

Потребно израчунати цену коштања, преломну тачку рентабилности и бруто приход 

на основу пројектованих параметара.  
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Задатак 4 
 

Компанија „МД Градња“ генерише годишњи приход од 360.000.000 динара уз обим 

производње цемента на годишњем нивоу од 50.000 т. Укупна улагања у модернизацију 

опреме (основна средства) за производњу цемента износила су 290.000.000, док укупна 

инвестициона улагања 480.000.000 динара. Компанија запошљава 800 радника. 

Свеобухватни годишњи трошкови компаније су 180.000.000 динара. Потребно је 

извршити анализу ефикасности инвестиционог улагања применом статичких метода. 


